حمليات �سيا�سية

السنة السادسة  /االثنني  19 /كانون الثاني  / 2015العــدد 1687
Sixth year / Monday / 19 January 2015 / Issue No. 1687

العدو «الإ�سرائيلي» ي�ستهدف بغارة جوية
مجموعة لحزب اهلل في القنيطرة ترفع � 6شهداء
رفعت إسرائيل أمس درجة التوتر على الحدود السورية
 اللبنانية  -الفلسطينية واتساعا ً إلى اإلقليم ،باستهدافهابقصف صاروخي مجموعة من حزب الله في منطقة القنيطرة
السورية ما أدى إلى استشهاد عدد من عناصر المجموعة
بينهم جهاد عماد مغنية نجل الشهيد القائد عماد مغنية.
وجاء في بيان مقتضب للحزب عن العدوان« :ان أثناء قيام
مجموعة من مجاهدي حزب الله بتفقد ميداني لبلدة مزرعة
األمل في منطقة القنيطرة السورية ،تعرضت لقصف صاروخي
من مروحيات العدو «اإلسرائيلي» ما أدى الى استشهاد عدد
من اإلخوة المجاهدين الذين سيعلن عن أسمائهم الحقا ً بعد
إبالغ عائالتهم الشريفة».
وفي وقت الحق نعى الحزب ستة شهداء هم:
1ـ الشهيد القائد محمد أحمد عيسى «ابو عيسى» :مواليد:
عربصاليم  1972م ،متأهل ،له  4أوالد.
2ـ الشهيد المجاهد جهاد عماد مغنية «ج��واد» :مواليد:
طيردبا  1989م ،عازب.
3ـ الشهيد المجاهد عباس ابراهيم حجازي «السيد عباس»:
مواليد :كفرفيال  1979م ،متأهل ،له  4أوالد.
4ـ الشهيد المجاهد محمد علي حسن أبو الحسن «كاظم»:
مواليد :عين قانا  1985م ،عازب.
5ـ الشهيد المجاهد غازي علي ضاوي «دانيال» :مواليد:
الخيام  1988م ،متأهل ،له ولد واحد.
6ـ الشهيد المجاهد علي حسن ابراهيم «ايهاب» :مواليد:
يحمر الشقيف  1993م ،عازب.
وت��وازي��اً ،ق��ال مصدر عسكري س���وري« :ف��ي إط��ار دعم
المجموعات اإلرهابية قامت مروحية «إسرائيلية» ظهر اليوم
(أمس) بإطالق صاروخين من داخل األراضي المحتلة باتجاه
م��زارع األم��ل في القنيطرة ما أدى إل��ى ارتقاء ستة شهداء
وإصابة طفل بجروح بليغة».
أما في فلسطين المحتلة ،فقد تريث الجيش «اإلسرائلي»
في الحديث عن الغارة إال أن مصدرا ً أمنيا ً «إسرائيلياً» قال إن
«اسرائيل» شنت األحد غارة جوية بواسطة مروحية على من
وصفتهم بـ«عناصر ارهابية» كانوا يعدون لشن هجمات على
القسم الذي تحتله «إسرائيل» من هضبة الجوالن.
ولم يوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ال
هوية االشخاص الذين استهدفهم القصف وال طبيعة الهجوم
ال��ذي كانوا يعدون للقيام ب��ه .وأض��اف المصدر نفسه ان
طائرات «إسرائيلية» من دون طيار كانت تحلق في المنطقة
أيضا ً خالل الغارة.
ورفض وزير حرب العدو موشيه يعالون التعليق على
الهجوم ،واكتفى بالقول خالل مقابلة إذاعية« ،ال أري��د أن

أتطرق للهجوم على س��وري��ة ،ولكن أق��ول إنْ إدع��ى حزب
الله مقتل رجال له ،فعليه أن يوضح ماذا كانوا يفعلون في
سورية».
وعن توقيت االعتداء ،أشار الجنرال «االسرائيلي» يوءاف
جالنيط «إلى أن توقيت العملية ليس صدفة» .موضحا ً في
حديث للقناة «اإلسرائيلية» الثانية« ،أن التوقيت له عالقة
باالنتخابات اإلسرائيلية» ،مشيرا ً إلى مثال على ذلك حينما
اغتالت «اسرائيل» قائد كتائب القسام قي غزة أحمد الجعبري
عام .2012
وبعد اإلعالن عن الغارة ،ساد الحذر والترقب «إسرائيل»
وأف��ادت القناة «األول��ى االسرائيلية» أن حزب الله» لن يمر
على العملية من دون رد حتى وإن كانت وقعت على األراضي
السورية» .فيما أعلنت وسائل اعالم «إسرائيلية» أن السنوات
الطيبة لـ «إسرائيل» على الحدود الشمالية انتهت.
ولفتت إلى أن الغارة اليوم في الجوالن «هي حادث جديد
لم ن َر مثيالً له من قبل» ،معتبرة أن حزب الله سيحاول في كل
مواجهة مقبلة مع «إسرائيل» الوصول الى الجليل.
وكثف الطيران المعادي نشاطاته في سماء المناطق
الحدودية وال سيما فوق م��زارع شبعا ومرتفعات الجوالن
المحتلين ،ورفع مستوى التأهب في السفارات في العالم.
كما رفعت حال التأهب في المناطق الشمالية على الحدود مع
لبنان وتعزيز القوات في تلك المنطقة.

ردود فعل

وفي ردود الفعل على العدوان ،أعرب وزير االعالم السوري
عمران الزعبي في حديث لقناة «المنار» أن «ما يجب ان تدركه
حكومة «اسرائيل» ان كلفة المحافظة على األمن االقليمي أقل
بكثير من كلفة انفالت األمور من عقالها وتطورها في شكل
سلبي ،وعلى المجتمع الدولي ان يتصرف على نحو منسجم
مع شرعة المنظمة الدولية ،والمنظمات الدولية لم تتصرف
ابدا ً على هذا النحو على رغم كل الخروقات «االسرائيلية» في
الجوالن».
وأك��د أن «بحال وج��ود عناصر للمقاومة او غيابهم في
الجوالن ،فهذه المناطق هي مناطق تاريخية ومستقرة وآمنة
وكانت دائما ً هناك اعادة بناء للمنطقة إلعادة الحياة اليها،
وهناك اتفاقيات تتعلق بهذه المسألة وهذه االتفاقيات تقع
تحت إشراف األمم المتحدة ورعايتها لضمان عدم حصول
انتهاكات».
وش��دد الزعبي على أن «م��ا يحصل اآلن ه��و جملة من
االنتهاكات ضد سورية ،واذا كان رئيس الحكومة «االسرائيلية»
بنيامين نتانياهو كما يزعم قد شارك في مسيرة ضد االرهاب،

الشهيد جهاد مغنية

الشهيد عباس حجازي

الشهيد محمد أحمد عيسى

فهو يمثل هذا االرهاب بواقع الحال باعتداءاته على سورية
ولبنان وفلسطين ،وهذه المسألة برسم منظمة األمم المتحدة
ويجب عليها التحرك في شكل جدي ،أما الجامعة العربية
فهي في حالة موت سريري وال دور لها ال على مستوى القضايا
العربية وال على مستوى االعتداءات االسرائيلية».

في الميدان السوري خصوصاً ،وعلى صعيد محور المقاومة
عامة أقدمت على هذا العدوان االستفزازي واالستدراجي
على أرض الجوالن مستهدفة سيارات تقل قادة وخبراء من
المقاومة اللبنانية والمقاومة الشعبية السورية» .ولفت إلى
«أن «إسرائيل» توخت بذلك الرد أو التأثير على التداعيات
الحاصلة نتيجة مسائل ث�لاث :األول��ى تتعلق باإلنجازات
السورية الميدانية بشقها العسكري األمني المباشر في
مواجهة االرهابيين ،وفي شقها المقاوم بعد تشكيل المقاومة
الشعبية في الجوالن بقرار من الرئيس السوري بشار األسد
واالستجابة الشعبية العارمة له .المسألة الثانية تتعلق بما
أعلنه األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في ما
خص قدرات المقاومة بوجهيها الناري والحركي ،إعالن أدى
إلى زعزعة في المعنويات «اإلسرائيلية» على الصعيدين
الرسمي والشعبي .أما المسألة الثالثة فأشار حطيط إلى
أنها مرتبطة برغبة «إسرائيل» في خلق ما يعرقل أو يعوق
المفاوضات حول الملف النووي اإليراني التي استؤنفت مع
إصرار أميركي للوصول إلى اتفاق في شكل أكيد».
وتابع حطيط« :يبقى للعدوان نتائج ال يمكن إغفالها على
الصعيد الشخصي لرئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو
الذي يستعد لخوض انتخابات مبكرة ،تعطيه االستطالعات
األرجحية في الفوز ،لكن في معدالت ضئيلة ،وقد يكون قصد
من هذه العملية رفع هذه المعدالت».
ورأى حطيط «إن ه��ذا ال��ع��دوان ق��د ال ي��ك��ون محسوبا ً
«إسرائيلياً» ألنه لن يمر من دون رد موجع ومؤلم من محور
المقاومة الذي سيقرر التوقيت والمدى والحجم بما يناسب

استراتيجيته األساسية ويخدم اإلنجازات المتحققة» ،وعلى
هذا األساس ،قد تكون المنطقة كما يقول حطيط« ،أدخلت في
الرعونة «االسرائيلية» في مرحلة جديدة قد تكون مفتوحة
على أكثر من احتمال ،لكن مهما كانت هذه االحتماالت ،فإن رد
المقاومة سيأتي وسيكون موجعاً».
وأكد العميد المتقاعد في الجيش اللبناني وليد زيتوني
لـ«البناء»« ،أن العملية التي حدثت في القنيطرة تثبت مجددا ً
التدخل «االسرائيلي» المباشر بالدعم الناري ،إضافة إلى
الدعم اللوجستي وعمليات اإلخالء واإلشفاء التي أعلنت عنها
«إسرائيل» في إحصاءاتها».
وأشار زيتوني إلى «أن العملية تأتي ردا ً على كالم السيد
نصر الله في ما يتعلق بجاهزية «إسرائيل» للحرب ،فضالً عن
أن «إسرائيل» تحاول اختبار مدى جدية حزب الله في الرد
على أي اعتداء».
وإذ لفت إل��ى أن ال��ع��دوان ج��رى على األرض السورية،
اعتبر زيتوني أن رد حزب الله من سورية على «إسرائيل»،
سيحرج  -بحسب العدو  -السيد نصر الله كونه أعلن «أن
ليس لدى حزب الله مقاومون على جبهة الجوالن ،وأن الرد
من لبنان سيعيد األمور إلى إسطوانة  14آذار السابقة في
ما يتعلق بقرار السلم والحرب ،لجهة من يملك القرار بذلك».
وشدد زيتوني على «أن لحزب الله المقدرة على الرد بأساليب
ووسائل أخرى قد ال تتوقعها اسرئيل».
وأعلنت ألوية «الناصر صالح الدين» ان «دماء الشهداء
في القنيطرة تؤكد وحدة المقاومة من فلسطين مرورا ً بلبنان
وصوال ً الى إيران».

فرنجية

وف��ي السياق ،ق��ال رئيس تيار ال��م��رده النائب سليمان
فرنجية في تغريدة عبر «تويتر»« :قافلة جديدة من شهداء
المقاومة باستهداف مباشر من العدو يزيد المقاومة صالبة
ويزيدنا دعما ً لها ،العزاء ألهل الشهداء وللوطن البقاء».
وأشار رئيس حزب الكتائب أمين الجميل الى «أن ال شك في
أن الذي حصل شيء خطير وال بد أن نعزي بشهداء حزب الله،
ونعزي أهاليهم».
وشدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الوليد سكرية
في حديث لـ«البناء» على «أن «اسرائيل» تدعم المجموعات
اإلرهابية في القنيطرة ،وأحيانا ً تستهدف الجيش السوري
لتسهل للجماعات اإلرهابية الهجوم على مواقع الجيش
والسيطرة عليها» ،وأكد سكرية «أن التعاون بين «إسرائيل»
وتلك الجماعات لم يعد خافيا ً على أحد في الدعم الناري
واللوجستي» ،مشددا ً على «أن «اسرائيل» ستستهدف كل
من يعادي هذه المجموعات التي تريد إقامة الحزام األمني
الذي تخطط له إسرائيل».
ورأى العميد الركن المتقاعد أمين حطيط في حديث الى
«البناء»« ،أن «اسرائيل» المربكة نتيجة المتغيرات المتسارعة

�إعتداء الفت في نوعه وتوقيته

فتحعلي� :إيران اليوم �أ�صبحت دولة نووية

قنبلتان «�إ�سرائيليتان» م�سيلتان للدموع
على مركز للجي�ش في عيتا ال�شعب

حزب اهلل يدعو �إلى تزخيم الحوار لإقفال
ال�شقوق المذهبية التي يت�سرب من خاللها التكفيريون

مرجعيون ــ رانيا العشي
في اعتداء «إسرائيلي» الفت في
نوعه وتوقيته ،أصيب قبل ظهر أمس،
ثالثة م��ن جنود الجيش اللبناني
بضيق تنفس نتيجة تنشقهم دخان
قنبلتين مسيلتين للدموع ألقتهما
دورية من العدو قرب مركز عسكري
للجيش في عيتا الشعب غير بعيد
من السياج الحدودي الفاصل.
وعلى الفور أبلغ الجيش اللبناني
ق��ي��ادة ق����وات «ي��ون��ي��ف��ي��ل» ب��األم��ر
فأرسلت فريقا ً من الضباط لمعاينة
ما جرى وإجراء تحقيق في الحادث
ورفعه الى القيادة.
وفي هذا الصدد ،أعلن المتحدث
ال��رس��م��ي ب��اس��م ق���وات «يونيفيل»
اندريا تيننتي أن «الجيش اللبناني
قد أبلغنا بما حصل عند الحدود في
بلدة عيتا الشعب ،على الفور أرسلت
اليونيفيل قواتها الى األرض لتحديد
الوقائع وال��ظ��روف» ،مشيرا ً إلى أن
«التحقيق ال يزال مستمرا ً وأن الوضع
هادئ اآلن».
وصدر عن قيادة الجيش – مديرية
التوجيه البيان اآلتي« :صباح اليوم
(أمس) ،داخل األراضي اللبنانية من
ناحية األراضي الفلسطينية المحتلة
مقابل ب��ل��دة عيتا الشعب ومركز
الحدب التابع للجيش ،حضرت أربع
آليات للعدو «اإلسرائيلي» ،حيث أقدم
عناصرها على رمي قنبلتين مسيلتين
للدموع قرب السياج التقني ،فتسرب
ال��دخ��ان وال��غ��از ب��ات��ج��اه المركز
المذكور ،ما أدى إل��ى إصابة ثالثة
عسكريين بضيق تنفس».

إل��ى ذل��ك ،كثف جيش االحتالل
«اإلسرائيلي» دوري��ات��ه على طول
ال��ح��دود الفاصلة م��ع لبنان ،كما
سيرت قوات «يونيفيل» بالتنسيق
مع الجيش اللبناني دوري��ات على
ط��ول ال��خ��ط األزرق خصوصا ً في
المنطقة التي وقع فيها الحادث.
وك���ان���ت ورش����ة ت��ق��ن��ي��ة لجيش
العدو ،أجرت صيانة للسياج التقني
الحدودي الفاصل مع لبنان عند موقع
الثغرة قبالة مدخل قرية عديسه
الشرقي ،حيث انتشر ح��وال��ى 15
جنديا ً بمؤازرة ثالث آليات عسكرية
مدرعة من طراز هامر في تلك المحلة،

فيما عمل جنود آخرون على إصالح
وص��ي��ان��ة ال��س��ي��اج بعد العاصفة
الثلجية األخيرة التي ضربت المنطقة
وأدت إلى أضرار فيه.
ونفذت قوة «اسرائيلية» معادية
أع��م��ال تمشيط واس��ع��ة على طول
الخط الحدودي الممتد من مرتفعات
كفرشوبا وحتى العباسية والوزاني،
ف��ي ظ��ل تحليق ط��ائ��رة استطالع
م��ن دون طيار ف��ي أج���واء ال��م��زارع
والجوالن المحتلين .كما سيّر جيش
العدو دوري��ات راجلة ومدرعة في
المنطقة الحدودية بين مسكفعام
والغجر مرورا ً ببساتين المطلة.

ورشة صيانة «إسرائيلية» على السياج

ب�صبو�ص زار ب�ستر�س
مهنئ ًا بالأعياد

دريان يغادر
�إلى الدوحة

بصبوص والمطران بسترس خالل لقائهما في دار المطرانية

أكد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف
دريان «أنه يتابع مسار الحوارات ومضمونها
وأمله كبير في أن تحقق النتائج المرجوة منها
على صعيد تحصين الساحة اللبنانية وتقريب
وجهات النظر بين الفرقاء بما يتيح الفرصة في
األيام المقبلة ،وان نرى ح��وارات أيضا ً تشمل
بقية الفرقاء ،وكذلك تمهيدا ً لحوار لبناني وطني
جامع نتوصل جميعا ً من خالله الى استقرار
الوطن لبنان وأمنه وسالمته» .وكان دريان
تحدث في مطار بيروت الدولي قبيل مغادرته
الى الدوحة ،تلبية لدعوة رسمية تستمر أياما ً
عدة ،ورافقه عدد من المفتين والمستشارين.
وك��ان في وداع��ه في المطار وزي��ر الشباب
والرياضة عبد المطلب حناوي ممثالً رئيس
ال��ح��ك��وم��ة ت��م��ام س�ل�ام وع����دد م��ن المفتين
والشخصيات وممثلين من سفارة قطر في
لبنان.
وكانت المديرية العامة لألوقاف اإلسالمية
ن��ش��رت ل��وائ��ح ال��ش��ط��ب الن��ت��خ��اب أع��ض��اء
المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى ،وأعضاء
المجالس اإلداري����ة ل�لأوق��اف اإلس�لام��ي��ة في
ب��ي��روت والمناطق ،ومفتي المناطق ،لصقا ً
في مركز المديرية العامة لألوقاف اإلسالمية
مبنى دار الفتوى في بيروت ،والدوائر الوقفية
في المناطق بتاريخ 2015/1/17م ،وذلك
استنادا ً لنص الفقرة (ب من المادة  12من
المرسوم االشتراعي رقم .»)55/18

زار المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص
ورئيس ديوان المدير العام العميد ايلي برادعي ،ميتروبوليت
بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك المطران
كيرلس سليم بسترس ،في حضور مستشاره الخاص الدكتور
سهيل ابو حال والقيم العام االرشمندريت نقوال عبودي ،للتهنئة
باألعياد.
وجرى خالل اللقاء عرض لألوضاع األمنية العامة في البالد،
وأث��ن��ى بسترس على «ال���دور ال��ذي يقوم ب��ه ال��ل��واء بصبوص
ونجاحه في مهامه الوطنية الدقيقة ،خصوصا ً في هذه الظروف
الحرجة التي يم ّر بها لبنان».
وأول��م بسترس على شرف بصبوص والوفد المرافق في دار
المطرانية.
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أكد حزب الله ضرورة أن يواجه
ت��ص��ع��ي��د ال��ج��م��اع��ات اإلره��اب��ي��ة
بالمضي في سياسة إجتثاث هذه
المجموعات ومالحقتها م��ن دون
ه���وادة ،وتزخيم سياسة الحوار
الداخلي إلقفال الشقوق المذهبية
التي يتسرب من خاللها التكفيريون،
وشدّد على «أن المشروع التكفيري
انفضح وانكشف أمام تأللؤ المقاومة
التي خطت خطوات ثابتة في تثبيت
مصلحة األمة».
وف��ي السياق ،أك��د نائب األمين
العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم
انفتاح المقاومة على جميع األطراف
اللبنانية لبناء تحالفات استراتيجية
ال سيما مع «التيار الوطني الحر»
وحركة «أمل» وبناء عمل مشترك مع
قوى حزبية وطنية وقومية وأممية
على مستوى الساحة اللبنانية.
وأش��ار في حفل افتتاح السلسلة
الثقافية ت��ح��ت ع��ن��وان« :ال��ول��ي
ال��م��ج��دد» وال��ت��ي تقيمها الهيئات
النسائية في حزب الله في مجمع
المجتبى  -حي األميركان بحضور
السفير االي��ران��ي في لبنان محمد
فتحعلي :الى «أن الحوار بين حزب
ال��ل��ه وت��ي��ار المستقبل ق��ائ��م على
قاعدة إيماننا بأن األصل هو التفاهم
والتعاون وبناء بلدنا معا ً واللقاء
على القواسم المشتركة وتأجيل
نقاط االختالف التي ال حل لها».
وفيما أش��ار ال��ى «أن الجماعات
التكفيرية ش ّوهت الدين اإلسالمي
من خالل خوضها انحرافات إجرامية
وتقديمها النموذج الدموي» ،شدّد
على «أن المشروع التكفيري انفضح
وان��ك��ش��ف أم����ام ت�لأل��ؤ ال��م��ق��اوم��ة
التي خطت خطوات ثابتة لتثبيت
المشروع اإلسالمي األصيل لمصلحة
األمة وشعوب منطقتنا واستقاللنا»،
وأضاف« :ها هم التكفيريون ينقلبون
على مشغليهم لنتأكد انّ خيار
المقاومة هو الخيار الصحيح».
أم��ا السفير اإلي��ران��ي ف��ي لبنان
محمد فتحعلي فقال« :إن الجمهورية

فتحعلي

قاسم
االس�لام��ي��ة اس��ت��ط��اع��ت م��ن خ�لال
ثورتها تحقيق انجازات مذهلة على
المستويين العلمي والتكنولوجي
نتيجة إص���رار الشعب اإلي��ران��ي
على االستقالل واعتماد نظام والية
الفقيه على أس��س ومقومات أدت
بالجمهورية اإلسالمية الى ارتقاء
سلَّم التقدم والتطور في المجاالت
ُ
العلمية العديدة».
وش���دد ع��ل��ى «أن إي����ران ال��ي��وم
أص��ب��ح��ت دول���ة ن��ووي��ة وتصنع
الطائرات والسفن وأغلب أسلحتها
هي بخبرات وامكانات إيرانية وأغلب
األج��ه��زة الكهربائية وال��س��ي��ارات
والمركبات والقطارات وعربات مترو
األن��ف��اق وك��ل ما في إي��ران مكتوب
عليه «صنع في ايران» ،ناهيك عن
االنجازات الطبية وصناعة الدواء
وزرع الخاليا و«النانو» وتكنولوجيا
المعلومات والكيمياء وبعض فروع
األبحاث الجينية ،كما أن إنجازاتها
وصلت الى الفضاء وهي ترسل منذ
عام  2009اقمارا ً اصطناعية إليه».
وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة
النائب علي فياض أن أحد أهداف
ح��وارن��ا م��ع ت��ي��ار المستقبل هو
تحصين الساحة اللبنانية في وجه

الخطر التكفيري .وأضاف« :أن ثمة
إدراك��ا ً أننا جميعا ً في مركب واحد
ولدينا كثير من اآلمال في أن ننجح
في ذلك».
وق����ال ف��ي��اض خ��ل�ال اح��ت��ف��ال
تأبيني في بلدة بليدا الجنوبية «إن
المشروع التكفيري يسعى إلى تفجير
الصراعات الدينية والمذهبية اللذين
هما من ضمن أه��داف��ه» ،وأض��اف:
«ل��ذل��ك يجب أال يحمل اإلس�ل�ام أو
ال��ط��ائ��ف��ة ال��س�� ّن��ي��ة تبعة اإلره���اب
التكفيري ،فاألعمال اإلرهابية التي
يقوم بها التكفيريون من «داعش»
و«ال��ن��ص��رة» تتحمل مسؤوليتها
ح��ص��را ً ه��ذه ال��ج��م��اع��ات» ،وتابع
«ويشاركهم في قسط من المسؤولية
من يوظفهم ويراهن عليهم ويسهل
لهم نشاطاتهم».
ورأى أن ثمة ق��رارا ً واضحا ً لدى
الجماعات التكفيرية بالتصعيد
في الساحة اللبنانية ضد الجيش
وال��م��دن��ي��ي��ن واألم����ن واالس��ت��ق��رار
الداخلي بهدف إث��ارة الفتنة ونقل
معركتهم من الحدود إلى الداخل،
مشددا ً على ض��رورة أن يواجه هذا
التصعيد أوال ً بالوحدة الوطنية
وب��ال��م��ض��ي ف��ي س��ي��اس��ة اجتثاث

المجموعات اإلرهابية ومالحقتها من
دون هوادة ،وتزخيم سياسة الحوار
الداخلي إلقفال الشقوق المذهبية
التي يتسرب من خاللها التكفيريون،
مؤكدا ً «أننا لن نكترث بتصريحات
يطلقها ال��ب��ع��ض م��م��ن مصالحه
وحساباته وموقعه مرتبط بالتوتر
والتصعيد ،وسيبقى الحوار وجهتنا
التي نتمسك بها لمعالجة المشاكل
وتقريب المواقف».
ورأى فياض «أن هناك واجبا ً
إنسانيا ً يختص بالمجتمعات كافة
وآخر إسالميا ً يختص بمجتمعاتنا
ال��ع��رب��ي��ة ل��م��واج��ه��ة المجموعات
التكفيرية» .وأوضح «حذرنا مرارا ً
ال��دول التي ظنت أن في إمكانها أن
تستفيد من أنشطة هذه المجموعات
ل��ت��ن��ف��ي��ذ أج��ن��دت��ه��ا ف���ي س��وري��ة
والعراق».
ولفت إلى «أن التطورت األخيرة
أك���دت صحة ه��ذه ال��ت��ح��ذي��رات»،
وأمل «بأن يشكل هذا التطور مدخالً
إلعادة نظر بالحسابات والسياسات
المتبعة».
وأشار النائب علي عمار ،إلى «أننا
نشد على ايدي المتحاورين ويشمل
الحوار في لبنان كل االفرقاء» ،الفتا ً

الى «أن منشأ الحريق في منطقتنا
هو «اسرائيل».
ك�لام ع��م��ار ج��اء خ�لال افتتاح
اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية
م��رك��ز ال��دف��اع ال��م��دن��ي وال��ط��وارئ
الجديد على طريق المطار برعاية
وحضور المدير العام للصندوق
ال��ك��وي��ت��ي للتنمية االق��ت��ص��ادي��ة
ال��ع��رب��ي��ة ع��ب��دال��وه��اب ال��ب��در.
وشكر دول��ة الكويت على تمويلها
للمشروع ،قائالً« :اننا نحتاج الى
مركز طوارئ عربي ومركز طوارئ
إس�ل�ام���ي وم���رك���ز ط�����وارئ ام��م��ي
وإنساني إلط��ف��اء الحريق الكبير
المندلع في منطقتنا» ،مشيرا ً الى
«أن اإلطفاء يحتاج الى الحوار وأن
يتفق ال��م��ت��ح��اورون ف��ي م��ا بينهم
على تنظيم خالفاتهم وتفعيل نقاط
االلتقاء والتفاهم لحفظ البلد».
أم���ا ال��ب��در ف��أوض��ح «أن ه��دف
الكويت من وراء هذه المشاريع كان
التخفيف من أثر العدوان الصهيوني
الغاشم عام  2006على لبنان» .وإذ
أشار الى ان «معظم المشاريع التي
يقوم بتمويلها الصندوق الكويتي
وعددها سبعون قد تم انجازها»،
أك��د «استمرار وق��وف الكويت الى
جانب لبنان وشعبه».
وأك��د مسؤول العالقات الدولية
ف��ي ح���زب ال��ل��ه ع��م��ار ال��م��وس��وي
«أن اللبنانيين قطعوا شوطا ً في
وعي الخطر اإلرهابي» ،مشيرا ً إلى
«ضرورة الحوار والنقاش للوقوف
في وجه هذا التهديد الوجودي».
وق����ال ال��م��وس��وي خ�ل�ال حفل
تأبيني للشهيدين زاهي نعيم حيدر
أحمد وهيثم نعيم حيدر أحمد في
حسينية بلدة رأس أسطا في جبيل
«البعض كان يقلّل من قيمة الخطر
التكفيري ونستطيع ال��ق��ول إننا
بدأنا نعي مجتمعين هذا الخطر»،
مشددا ً على «أن اإلرهاب خطر يهدد
الجميع وأنّ «داعش» و«النصرة» ال
يحتاجان الى بطاقة دعوة للعمل
في لبنان».

ريفي ي�ستقبل �أهالي موقوفي رومية

ال�سيد :ت�صرف وزير العدل مخالف لأخالقيات من�صبه
اعتبر اللواء الركن جميل السيد «أن استقبال
وزي��ر العدل أش��رف ريفي أهالي الموقوفين
اإلسالميين ف��ي روم��ي��ة ه��و تصرف مخالف
لألصول وألخالقيات منصب.
وقال السيد في حديث له أمس «إن تصرف
ريفي يأتي من باب المزايدة على اإلج��راءات
التي اتخذها وزي��ر الداخلية نهاد المشنوق
مؤخرا ً في سجن رومية والتي أدت الى فضح
وإلغاء جمهورية الموقوفين اإلسالميين فيه».
ولفت السيد إلى «أن ال شيء يجيز لريفي
استقبال أو مواجهة فئة معينة من الموقوفين
أو أهاليهم بصورة غوغائية» ،وأض��اف «في
حين أن أول واجباته كوزير للعدل أن يؤمن
فورا ً لكل موقوف إسالمي أو غير إسالمي حقه
بمحاكمة عادلة وعلنية وسريعة وهو ما لم
يفعله ريفي وأي وزير للعدل منذ عام .»2005
وأشار السيد الى «أنه بعد الفضائح الهائلة
التي كشفها وزير الداخلية في سجن رومية كان

ريفي يلتقي أهالي مسجوني روميه
اللبنانيون يتوقعون أن يبادر ريفي الى تكليف
النيابة العامة التمييزية بفتح تحقيق لتحديد

المسؤولين عما جرى في سجن رومية وتحديد
المتورطين في إدخال الممنوعات اليه».

وك��ان ريفي التقى أهالي الموقوفين في
سجن رومية في قاعة مسجد السالم في مدينة
طرابلس.
وق��ال ريفي «إن نقل الموقوفين الى مبنى
(د) في سجن رومية هو اج��راء موقت ريثما
يتم ترميم مبنى (ب)» ،وأض��اف« :كما أنه
سيتم تركيب هواتف ثابتة في السجن ليتمكن
السجين من التحدث في أوقات محددة» ،مؤكدا ً
«أن هذا إجراء قانوني».
ولفت ريفي إلى «أنه أجرى اتصاالت بكل
من وزير الداخلية نهاد المشنوق ومدعي عام
التمييز والمدير العام لقوى األم��ن الداخلي
لمتابعة موضوع المسجونين» ،وتابع «ال
يجوز أن يعاملوا بشدة أو بطريقة غير انسانية
وأننا نعلم واقع السجن ونأسف لعدم توافر
الحد األدن���ى م��ن المقومات االنسانية فيه
لذلك علينا أن نعوض عن هذا الواقع برعاية
خاصة».

